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FORMULARZ OFERTY 
 

 

OFERENT:   

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: : ………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

Adres do korespondencji :…………………………………………………………………………………………………..……………………… 

NIP: ………………………………….……… REGON ……………………………………………… 

adres e-mail: ………………………………………………………………………….……………… 

TEL. …………………………………………………………………….……………………………….. 

Osoba reprezentująca: ………………………………………………………….………………… 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty z dnia 29.05.2020 r. przedkładamy niniejszą ofertę dotyczącą 

dzierżawy terenu przy ul. Grunwaldzkiej 35 o powierzchni 55m x 24m. 

 

 

OFERUJĘ: 
 

W okresie od …………………. Do ………………………., czynsz dzierżawny netto w kwocie: 

netto: .................................. zł + podatek VAT 23% tj. .......................... zł 

brutto: ……………………………… zł 

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 
35, 76-270 Ustka. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Kamiński, z którym można kontaktować się e-mailowo: 
pkaminski@kancelariapiatak.pl 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu wykonania niniejszej umowy. 
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie jest warunkiem przygotowania, zawarcia 
i realizacji/wykonania umowy. 

6. Moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji realizacji/wykonania umowy, 
obowiązku archiwizowania dokumentacji i ewentualnych roszczeń.  

7. Posiadam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 

8. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Moje dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce nie będą podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
 

 

 

…………………………………………                                   dnia ………………… ………………………………………………… 

(miejscowość)                                                                  (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

                                                                                                    przedstawiciela Oferenta) 


